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4 SÍNTESI DE L’ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

4.1 ANTECEDENTS URBANÍSTICS I MOTIUS DE REDACCIÓ DEL POUM 

ANTECEDENTS URBANÍSTICS 

 
El planejament vigent al municipi de la Secuita són les Normes Subsidiàries de Planejament (NSP), segons el text refós 
aprovat per la CTU de Tarragona (16-02-2000) i publicat al DOGC número 3114 (05-04-2000).  
 
Aquesta figura de planejament s'havia formulat en base a uns criteris que no s'ajusten als principis de la legislació 
urbanística vigent pel que fa a sostenibilitat ambiental, criteris paisatgístics, mobilitat... i donava lloc a unes tipologies 
edificatòries així com a uns estàndards de cessions que no s'ajusten a la demanda actual. 
 
Paral·lelament, l’entrada en vigor de la legislació urbanística autonòmica (la llei 2/2002 de 14 de març) i les 
modificacions derivades, així com la tramitació de planejament territorial supramunicipal, suposen una adaptació del 
planejament municipal a les noves necessitats municipals i a les adaptacions legislatives vigents. 
 
L'estructura general i orgànica del territori no ha sofert canvis substancials, però la implantació definitiva de l'estació del 
Camp de Tarragona en un àmbit sense regulació urbanística (no s'ha redactat cap Pla Director), i les noves definicions i 
proteccions del sòl no urbanitzable fixades pel planejament territorial (una bona part del territori està qualificat com a sòl 
de protecció territorial d'interès agrari i/o paisatgístic i com a sòl de protecció especial) obliguen a redefinir i adaptar el 
pla a les noves realitats. 
 
 

SITUACIÓ ACTUAL URBANÍSTICA SEGONS LES NSP 

 
Pel que fa a les previsions de creixement, un cop passats 12 anys des de la vigència de les NSP només s'han 
desenvolupat totalment dos sectors en sòl urbà (SUE 1.2 i UA 4.2), cosa que representa un 16% de les possibilitats de 
creixement en aquest tipus de sòl, si bé altres sectors tenen aprovats els corresponents documents de planejament 
derivat (SUE 1.1 i SUE2) o de gestió urbanística (UA 1.2 i UA 2.3). No s'ha desenvolupat ni iniciat cap tramitació dels 
sectors en sòl urbanitzable d'ús residencial (SAU i SAU R1). Únicament el sector d'ús industrial SAU I2 de les Gunyoles 
té el Pla Parcial aprovat. Per tant, ens trobem molt per sota de les previsions de les NSP i fins i tot del 33% que fixa la 
normativa urbanística (un dels motius de revisió del planejament és si en el termini de 8 anys el sòl s’ha consolidat amb 
un índex superior al 66% o bé inferior al 33%). 
 
Tanmateix, des de l'entrada en vigor de les NSP s'ha iniciat la tramitació de bona part del planejament derivat i de gestió 
urbanística previstos, però la majoria d'ells no han prosperat. Segons els tècnics redactors del POUM, les raons per les 
quals no s'ha assolit ni el percentatge del 33% és perquè el model vigent és obsolet i no respon a les necessitats actuals 
(creixements de molt baixa densitat, consum de sòl, cessions escasses). Factors que, sumats als canvis legislatius 
constants, han fet que en poc temps el model plantejat pel planejament sigui un model caduc. 
 
Les NSP, plantejades amb una visió dels anys noranta de creixement extensiu, de baixa densitat i un nou parc 
d'habitatges d'estàndards de qualitat elevats, han creat sectors com la UA 3.4 de Vistabella (amb projecte d'urbanització 
aprovat inicialment) o la UA 1.2 de la Secuita (amb projectes d'urbanització i reparcel·lació aprovats definitivament) els 
quals donen lloc a habitatges de més de 200m2 que no tenen sortida al mercat, ni llavors ni ara en un context de crisi 
econòmica. O com el sector urbanitzable SAU R1 Mas Martí que, amb una densitat de només 10 habitatges/ha, ha 
tingut diferents intents per desenvolupar-lo sense prosperar cap d'ells. O, finalment, com en la UA 2.5, on el temps ha 
demostrat que la barreja d'usos industrials (granges) amb habitatges de nova creació (cases en filera) ha estat 
incompatible. 
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4.2 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES 

 
La documentació de l’Avanç Pla del POUM de la Secuita defineix tres alternatives o models urbanístics per poder 
estructurar el model urbanístic a desenvolupar en els propers anys que la documentació urbanística defineix com a: 
 

- Escenari 1 
- Escenari 2 
- Escenari 3 

 
ALTERNATIVA 1 ESCENARI 1  

 
El primer escenari poblacional correspon a l'horitzó fixat per les NSP vigents. A continuació es detallen les 
característiques (paràmetres urbanístics) de cada un dels sectors de planejament segons NSP i per cadascun dels 
nuclis de tot el terme municipal. 
 

 SÒL URBÀ 
 

LA SECUITA 

 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (unitats d'actuació UA) o amb Pla de Millora Urbana (SUE) són les 
següents: 
  
ÀMBIT  HECTÀREES (HA) SOSTRE (M2)   HABITATGES 
UA 1.1  0,29    1.056    4 
UA 1.2  0,30    4.691    22 
SUE 1.1 3              18.017    84 
SUE 1.2 2,75    9.337    67 
SUE 1.3 0,95    4.261    28 
SUE 1.4 1,45    6.507    43 
 
Total  8,74   43.869    248 
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L'ARGILAGA 

 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (unitats d'actuació UA) o amb Pla de Millora Urbana (SUE) són les 
següents: 
  
ÀMBIT  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2)   HABITATGES 
     residencial  industrial 
UA 2.1  0,15     530   0  2 
UA 2.2  0,35   1.471   0  3 
UA 2.3  1,36   7.773   0  41 
UA 2.4  0,54   2.616   0  15 
UA 2.5  0,75     840   3.670  7 
UA 2.6  1,58   5.350   0  20 
SUE 2.1 1,56   4.693   0  31 
UA 2.7  0,38   1.350   0  10 
 
Total  6,67   24.623   3.670  129 
 
La unitat d'actuació UA 2.7 està actualment en tràmit, fet pel qual els paràmetres poden variar lleugerament. 
 
 

VISTABELLA 

 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (unitats d'actuació UA) són les següents: 
  
ÀMBIT  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2)  HABITATGES 
UA 3.1  0,17      3.163   16 
UA 3.2  2,01    15.487   75 
UA 3.3  1,70      7.655   20 
UA 3.4  1,12      3.175   12 
 
Total  5,00    29.480   123 
 
 
 
 

LES GUNYOLES 

 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (unitats d'actuació UA) són les següents: 
  
ÀMBIT  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2)  HABITATGES 
UA 4.1  1,93     8.124   50 
UA 4.2  1,05     4.840   34 
 
Total  2,98    12.964   84 
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URBANITZACIONS PENDENTS DE LEGALITZACIÓ 

 
En aquesta comparativa dels diferents estadis poblacionals no es tindran en compte les quatre urbanitzacions (Costa de 
la Toia, Tapioles, Diumenges i Hostal del Pi) doncs es tracta únicament i estricte de legalitzar aquests nuclis sense 
incrementar el seu aprofitament. 
 
 

 SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL 
 
Es fixa únicament un àmbit anomenat Mas Martí, proper al terme dels Pallaresos, que compta amb les següents 
previsions: 
  
ÀMBIT  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2)  HABITATGES 
SAU R1 13,22    33.057,75  132 
 
 

 SÒL URBANITZABLE INDUSTRIAL 
 
Correspon a dos àmbits, un a la Secuita i l'altre a les Gunyoles proper a la carretera N240. Les previsions són les 
següents: 
 
ÀMBIT  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2) 
SAU I1  3,72    26.049,80 
SAU I2  9,78    68.460,00 
 
Total  13,50    94.509,80 
 
 

 SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 
 
Correspon a un sector proper a l'estació del Camp de Tarragona i destinat majoritàriament a usos terciaris, si bé admet 
també l'ús residencial.  
 
ÀMBIT   HECTÀREES (HA) SOSTRE (M2)   HABITATGES 
      residencial terciari 
SAU no sectoritzat 54,55   38.185  152.740   250 
 
 

RESUM ESCENARI 1 
 
  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2)   HABITATGES 
    residencial industrial terciari 
SU  23,39  110.936 ,00  3.670,00  0  584 
SUD  26,72    33.057,75 94.509,80  0  132 
SUND  54,55    38.185,00  0 152.740  250 
 
total  104,66  182.178,75 981.79,80 152.740  966 
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ALTERNATIVA 2 ESCENARI 2- ALTERNATIVA DE L’AVANÇ 

 
El segon escenari poblacional correspon a una estratègia de redefinició del model fixat per les NSP basat en la 
compactació dels creixements previstos i en la recerca de tipologies edificatòries que garanteixin la sostenibilitat de les 
propostes, la variabilitat de l'oferta residencial i la inclusió de les reserves d'espais lliures i equipaments necessàries i 
que són molt minses en el planejament vigent. També contempla aquells nous àmbits necessaris per la compleció de la 
trama urbana, imprescindibles per la millora de la mobilitat de cadascun dels nuclis de població. Tal i com se cita al títol 
correspon a l’alternativa que es presenta en la fase del POUM de l’Avanç Pla. 
 
 

RESUM ESCENARI 2 
 
  
  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2)   HABITATGES 
    residencial industrial terciari 
SU  27,91  125.182,15  4.056,90  0 765 
SUD  46,84    64.184,86 81.829,68 118.422,56 462 
SUND    9,77   0 68.368,85  0 0 
 
Total  84,52  189.367,01 154.255,43 118.422,56 1.227 
 

 

 
Atenent que es tracta de l’alternativa escollida, a continuació es realitza un extracte i definició de cada un dels sectors 
previstos per nuclis del terme municipal i amb figures adjuntes, tenint en compte a la descripció els  aspectes que poden 
tenir més rellevància a nivell ambiental. 
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ALTERNATIVA 2 ESCENARI 2- ALTERNATIVA DE L’AVANÇ 

 

LA SECUITA 
 

1. Nova estructura viària. Ha de permetre, en primer lloc, eliminar les travesseres urbanes (dimensions reduïdes, sense voreres, cruïlles perilloses, proximitat amb 
el centre escolar...), com també orientar un nou model de poble i de creixements ben articulats, compactes i ben connectats al teixit existent, sempre sense 
perdre de vista la fesomia de poble tradicional. Es proposa la creació d’una variant (anella) que rodegi el nucli de la Secuita. 

 
2. Sòl per a grans equipaments comunitaris (escolars i esportius). Es pretén reservar una gran taca de sòl urbanitzable (PPU R2) a la zona de ponent de la 

Secuita contigua a l’actual recinte escolar on es concentraran els grans equipaments comunitaris.  
 
3. Reserva de sòl per ús industrial - terciari. Reserva de sòl per a activitats econòmiques (petits tallers ara estancats en ple nucli antic), que equivaldria a les 

funcions per les quals estava destinat el sector industrial SAU I1 de les NSP vigents. Aquest sector quedaria ubicat al sud de l'actual carretera TV-2231, amb 
un primer sector de petites dimensions però de ràpida execució per resoldre les mancances abans esmentades (PPU I1); mentre que es pot reservar un àmbit de 
creixement d'aquest ús -segons necessitats- que es classificarà com a sòl urbanitzable no delimitat i que arribarà fins a la nova variant que passa pel sud del 
nucli de la Secuita (PPD I1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Font. Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 
 

Segons el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona l’àmbit de l’actual SAUI1 forma part d’una àrea especialitzada que presenta estratègies específiques 
determinades segons es detalla en la figura anterior. Caldrà que en les fase posterior a l’avanç Pla, a través de la reconfiguració d’aquest àmbit (inclosa 
l’ampliació de sòl pel sud fins el nou vial previst) segueixin els criteris que marca el PTPCT en quan a minimització d’impactes visuals i paisatgístics respecte les 
visuals urbanes que rodejaran el nucli de la Secuita. 

 
4. Consolidació del sector sud-est. Comprèn l’espai l'espai ben definit al sud-est del nucli entre la carretera T-223, l'antiga urbanització les Creus, el límit de 

terme i l'avinguda dels Països Catalans. És una zona (PPU R3) que permetria donar continuïtat a l'avinguda Josep Solé Barberà, eliminant un cul de sac, creant 
un nou enllaç amb la carretera abans esmentada, i on les línies elèctriques que la sobrevolen es distancien entre elles deixant un major espai edificable. 

 
5. Completar la trama urbana. Es defineix un àmbit (PMU 1.2) situat a l'extrem nord del nucli urbà per donar sortida al carrer Catalunya, establint un enllaç amb la 

carretera TV-2231 cap a l'Argilaga i crear una nova façana del poble amagant els “darreres” de les cases. Alhora permetria replantejar l'ordenació de l'actual UA 
1.2 (PAU 1.2) per tal de millorar la connectivitat entre el front dels carrers la Creu i Mestre Tost i el nou vial. 
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6. Prolongació del carrer Brugent, situat a l'extrem nord del nucli i que pertany a l'actual SUE 1.2, fins a l'avinguda Josep Solé Barberà per eliminar de manera definitiva els 
carrers sense sortida de l'antiga urbanització les Creus.  

 
7. Reordenar i unificar els sectors SUE 1.3 i SUE 1.4, que no s'han desenvolupat, situats a ponent del nucli antic fins a tocar l'actual carretera T-223 amb  concentració de la 

major edificabilitat amb façana a l'actual T-223 i reduir la densitat a la franja que s'estén als peus del nucli antic. Aquesta actuació (PMU 1.1) no suposa augment de sòl urbà. 
 
8. Parc Tecnològic. Correspon a una peça que es destinarà a usos industrials de tipus terciari preferentment i que vénen derivats per la implantació i desenvolupament del sòl 

d’equipaments centrat en l’emplaçament del tren d’alta velocitat. L’alternativa de l’Avanç Pla el que fa és reubicar l’àmbit ja previst per aquests usos segons les Normes 
Subsidiàries de Planejament vigents, reduint i compactant les taques de sòl urbanitzable ja contemplat en el planejament vigent. Aquesta taca de superfície no es troba 
afectada per sòl de protecció especial en no urbanitzable per part del PTPCT i correspon a terrenys que actualment són propietat d’INCASOL. Quant als accessos previstos 
per fer funcionar aquest nou sector cal tenir en compte, segons es detalla en la figura de la pàgina anterior, la construcció d’un nou vial ,del qual la Generalitat de Catalunya 
n’està redactant el projecte constructiu, que permetrà connectar la carretera N-240, Perafort, aquesta nova àrea d’usos terciaris, l’estació del TAV i els seus usos 
complementaris i la carretera T-2031 (la del Pont d’Armentera). Per contra es suprimeix l’àmbit SAU previst a les NSP (en color rosa a la figura del PTPCT) destinada a usos 
residencials, comercials, lúdics i terciaris. 

 
9. Regulació de l’entorn de l’estació del TAV. Es segueixen les directrius que estableix el PTPCT classificant aquesta taca com a sòl d’ús per a equipaments i sistemes. La 

intenció de l’ordenació urbanística associada a aquest àmbit passa per reoordenar els usos (llicències d’activitats) que es desenvolupen actualment a l’entorn de l’activitat que 
genera l’estació del TAV que a dia d’avui presenten mancances importants de regulació, administració, etc. Aquest fet suposa la definició en detall del que ja estableix el propi PTPCT i que ha de permetre “endreçar” les actuals activitats existents, sobretot pel que es refereix a usos i 
possibles incidències de tipus ambiental. 

 
 
 
Previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) o amb Pla de Millora Urbana (PMU) 

  
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) o amb Pla de Millora Urbana (PMU) són les següents: 
  
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
PAU 1.1 0,29   1.056,00     4 
PAU 1.2 0,34   5.362,88   36 
PAU 1.3 3             18.017,40   77 
PMU 1.1 2,53             11.400,00   76 
PMU 1.2 0,93   4.166,93   32 
  
total  7,09             40.003,21   225 

Representació segons el PTPCT 
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L’ARGILAGA 

 
1. Manteniment ordenació sectors de les NSP (sòl urbà no consolidat UA 2.1, UA 2.2 i UA 2.3, ara PAU 2.1, 2.2 i 2.3) entre el nucli i l’antiga carretera. També es manté el polígon actualment en tràmit 
PAU 2.7. 
 
2. Reformular i unificar els actuals àmbits de les NSP UA 2.4 i UA 2.5 en un de sol (PAU 2.4): treure usos industrials actuals (actualment hi ha granges) per la proximitat a zona residencial amb un petit 
augment de sòl respecte a les NSP. 
 
3. Petit creixement del sòl urbà i creació d’un polígon d’actuació urbanística (PAU 2.5) per solucionar problemes de gestió urbanística i de mobilitat entre les cases del carrer Sant Pau i la cooperativa, al 
sud del nucli històric.  
 
4. Desplaçar la cooperativa fora del nucli històric deixant la superfície que ocupa amb usos residencials, creant un polígon d’actuació urbanística discontinu (PAU 2.6) amb l’actual UA 2.6. En aquesta 
modificació s’ordenaria la connectivitat a la carretera TP-2031 des del nord de l’Argilaga. 
 
5. Creació d’una nova zona d’equipaments esportius reestructurant l’actual àmbit del SUE 2.1 de les NSP (ara PMU 2.1). 
 
6. Redissenyar les travesseres de la TP-2031 i TV-2231 com a vials de caràcter urbà. 
 
Tal i com passa en els altres nuclis els ajustos urbanístics anteriors requereixen d’ampliació de sòl que en aquest cas afecten a sòl d’interès agrari i/o paisatgístic segons el que determina el Pla Territorial  
Parcial del Camp de Tarragona. 
 
 
 
 
 
 
 

Previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) o amb Pla de Millora Urbana (PMU) 
 
àmbit  hectàrees (ha)   sostre (m2)  nombre d'habitatges 
     residencial industrial 
PAU 2.1 0,15   530,00  0  2 
PAU 2.2 0,32            1.365,00  0  3 
PAU 2.3 1,27            6.697,00  0  41 
PAU 2.4 3,53           11.635,12  0  64 
PAU 2.5 1,06             7.942,89  0  65 
PAU 2.6 2,19             6.266,02  4.056,90 26 
PAU 2.7 0,38             1.350,00  0  10 
PMU 2.1 1,56   4.693,5  0  46 
 
total  10,46   40.479,53 4.056,90 257 
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VISTABELLA 
 
1. Reformular els actuals sectors UA 3.1 i UA 3.2 (PAU 3.2) unificant-los seguint els criteris de la proposta de la Generalitat de Catalunya prèvia a l’inici de la redacció del POUM. Caldrà garantir la 

connectivitat d'un extrem a l'altre del poble sense la necessitat de creuar el nucli històric, així com protegir les visions al monument declarat Bé Cultural d'Interès Nacional l'any 2011 (obra arquitecte 
Jujol). Caldrà ampliar lleugerament el sòl urbà, donar servei per comerços, incrementar les cessions, reserves per habitatge protegit... 

 
2. Fixar un àmbit de Pla Especial per regular actuacions a l’entorn del monument BCIN (PEU 1). 
 
3. Ampliació de sòl a l’extrem sud-est de l’actual UA 3.4 (la qual manté la seva ordenació: PAU 3.4) per donar continuïtat al vial sense sortida existent actualment (PAU 3.3). S’obrirà un accés directe a 

l'entrada del nucli des de la Secuita i la futura connexió amb el nou creixement previst al sud del poble que s'ha comentat anteriorment. 
 
4. Petita ampliació de sòl urbà al nord de Vistabella (PAU 3.5) per eixamplar el carrer Germanor (un dels accessos al nucli històric). 
 
5. Delimitar un nou polígon d’actuació urbanística (PAU 3.1) a les parcel·les situades a ponent del carrer Onze de setembre, ampliant lleugerament el límit del sòl urbà per resoldre la continuïtat viària, 

obtenir una peça d'equipaments comunitaris al costat del Casal i garantir la gestió urbanística.  
 
Les actuacions previstes d’ampliació del sòl  suposaran ampliar superfícies i per tant s’ampliarà amb sòl que actualment presenta classificació de sòl de protecció territorial (interès agrari i/o paisatgístic). 
 
 
 
 

Previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) o amb Pla de Millora Urbana (PMU) 
 
 

àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
PAU 3.1 0,82   2.920,94  15 
PAU 3.2 2,49            13.290,00  106 
PAU 3.3 0,72   2.246,24  12 
PAU 3.4 1,12   3.223,00  12 
PAU 3.5 0,27      977,91  6 
 
total  5,42            22.658,09  151 
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LES GUNYOLES 
 

1. Planificació de nous vials al voltant del nucli històric.  
 
2. Reformular l'ordenació i densitats del polígon d'actuació urbanística UA 4.1 amb reserva de sòl per a equipaments amb una petita ampliació de sòl urbà (PAU 4.1). 
 
3. Delimitar dos petits polígons d'actuació urbanística (PAU 4.4 i PAU 4.5) a l'extrem del carrer Delfí Guinovart per poder fer efectiva la reserva de sòl per a un futur vial paral·lel al torrent. 
 
4. Nou polígon d'actuació urbanística a l'extrem nord per enllaçar els carrers sense sortida generats per la UA 4.2 cap a la carretera TV-2232 (PAU 4.2). 
 
5. Delimitar un polígon d’actuació urbanística (PAU 4.3) al nord del nucli històric per crear un nou vial que 
resolgui els problemes de mobilitat, vorejant el centre i que incorpori les edificacions consolidades en sòl no 
urbanitzable situades al nord del nucli. 

 
6. Ampliació del SAU I2 com a sòl urbanitzable no delimitat (PPD I2). Aquest sector ja disposa d’un pla parcial 
aprovat. L’avanç preveu que l’ampliació suposi poder reordenar, entre altres qüestions, els accessos de les 
Gunyoles i el propi sector industrial des de la carretera N-240. 
 
Aquestes propostes suposen actuar sobre el sòl de protecció especial que envolta les Gunyoles, si bé molt 
puntualment i degudament justificades per resoldre la problemàtica d’aquest nucli i seguint l’estratègia de 
millora i compleció de la trama urbana que fixa el mateix PTPCT.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) o amb Pla de Millora Urbana (PMU) 

 
 

àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
PAU 4.1 2,33   9.549,48   62 
PAU 4.2 1,18   4.128,00   27 
PAU 4.3 1,16   7.187,84   37 
PAU 4.4 0,14      588,00   3 
PAU 4.5 0,13      588,00   3 
 
total  4,94   22.041,32   132 
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SANT ROC 
 
El nou POUM no altera l'ordenació de l'àmbit, de manera que es respecten els paràmetres que determina el planejament vigent i que provenen del Pla Parcial que donà lloc a aquesta urbanització a cavall dels termes de la Secuita 
i el Catllar i que avui en dia està plenament consolidada. 

 

LA COSTA DE LA TOIA (PMU 1) 
 
Es manté com a sòl urbà no consolidat pendent de PMU per tal de regularitzar la seva situació legal, urbanitzar i efectuar les cessions corresponents. S’ampliarà l'àmbit per tal d'incloure la vialitat del sector que fins ara quedava 
fora, sense necessitar cap augment de l'aprofitament. En aquest cas les afectacions sobre nou sòl són mínimes i corresponen a sòl de protecció agrari i/o paisatgístic. 

 

LES TAPIOLES (PMU 2) 
 
1. El nou POUM manté l'ordenació aprovada pel corresponent PMU i no es proposa cap creixement al respecte. L'objectiu de les NSP era estrictament la legalització del sector, la seva urbanització i fer efectiu les cessions 
corresponents. 

 
2. Consolidació de l'antic camí de Tarragona que ve de la Secuita que a banda d’ordenar la mobilitat sostenible permeti la creació d’un pas d'infraestructures per l'abastament d'aigua d'aquesta urbanització. Aquest nou vial 
enllaçaria l’extrem sud-oriental de les Tapioles amb el traçat de la carretera TP-2031, discorrent sòl classificat com a sòl de protecció especial segons el PTPCT. 

 

ELS DIUMENGES (PMU 3) 
 

1. Legalitzar la seva situació urbanística sense augmentar aprofitaments i solucionar els actuals problemes de gestió urbanística actuals. 
 

Tal i com passa amb la resta d’assentaments dispersos, es reestructura l’àmbit per solucionar problemes urbanístics heretats del planejament anterior i garantir la mobilitat 
Existeix una mínima afectació a sòl de protecció especial segons el PTPCT. 

 

L’HOSTAL DEL PI (PMU 4) 
 

1. Es manté com a sòl urbà no consolidat pendent de PMU per tal de regularitzar la seva situació legal, urbanitzar i efectuar les cessions corresponents.  
 
2. S’amplia l'àmbit, per tal d'incloure la vialitat d'accés al sector sense suposar cap augment de l'aprofitament 

 
Tal i com es detalla en el punt anterior les afectacions (mínimes per augments de superfície associades a l’ordenació dels accessos) suposaran actuar sobre sòl de protecció especial. 
 
 

ZONA INDUSTRIAL ELS PALLARESOS 
 

1. Es manté la delimitació del sòl urbà d'ús industrial limítrof amb els Pallaresos sense ampliar-ne el seu àmbit.  
 
2. La delimitació del sector pel seu costat sud s'ajusta al límit de terme municipal que ambdós municipis van acordar per conveni signat el 20 de desembre de 1975. Amb tot, 
està pendent que la Comissió de Delimitació Territorial fixi definitivament aquest límit, per la qual cosa, i en cas de canvis de delimitació, el sòl urbà esmentat també s'hi haurà 
d'ajustar. 
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SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL 
 
Es manté el sector anomenat Mas Martí, proper al terme dels Pallaresos, compactant i reduint l'àmbit vigent a les NSP a la meitat, i s'incorporen un sector residencial proper a les escoles de la Secuita i un altre per completar la trama urbana de les Creus i la prolongació de l'avinguda 
Josep Solé Barberà. Les previsions són les següents: 
 
 
 
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)  nombre d'habitatges 
PPU R1 6,61   23.135,00  132 
PPU R2 6,83   27.309,12  239 
PPU R3 4,58              13.740,74  91 
 
total  18,02   64.184,86  462 
 

 
 
 
 
 

SÒL URBANITZABLE INDUSTRIAL 
 
Es manté el polígon de les Gunyoles (amb el Pla Parcial aprovat pendent de publicació al DOGC) i es redueix el de la Secuita, el qual passa ara al costat sud de la carretera TV-2231. Les previsions són les següents: 

 
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2) 
PPU I1  2,12   14.827,68 
PPU I2  9,78   67.002,00 
 
total  11,90   81.829,68 

 
 
SÒL URBANITZABLE TERCIARI 
 

Correspon a la reserva de sòl per part d'Incasòl per desenvolupar un parc tecnològic al costat de l'estació del Camp de Tarragona. Es redueix l'àmbit previst a les NSP situat al costat sud de l'eix ferroviari. 
 
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2) 
PPU T1  16,92   11.8422,56 
 
 

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 
 

Correspon a la reserva de sòl per ampliació dels polígons industrials abans esmentats, en cas d'esgotament del sòl destinat a aquests usos. Les previsions són: 
 
àmbit  hectàrees (ha)  sostre (m2)       
PPD I1  5,64   39.475,66 
PPD I2  4,13   28.893,19 
 
total  9,77   68.368,85  
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SÒL NO URBANITZABLE 
 

Segons la documentació urbanística que es presenta pel tràmit d’Avanç Pla corresponent al POUM de la Secuita, la 
síntesi dels aspectes ambientalment rellevants associats al tractament del sòl no urbanitzable són els següents: 
 

 Clots de la Barquera. Es respecta la classificació de sòl que 
estableix el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona en quan 
a categoria de protecció especial respectant els límits ja previstos. 
A banda, es preveu que es desenvolupi un instrument de 
planificació (principalment per la regulació d’usos) urbanística en 
forma de Pla Espec ial. Aquest document es redactarà en base a 
l’estudi ja existent d’aquest espai de “Pla de gestió dels Clots de la 
Barquera”. Per tant es podran establir objectius i criteris de millora 
ambiental per gestionar aquest espai d’interès natural del municipi. 

 

 Incorporació dels espais naturals protegits de protecció especial. La documentació urbanística de 
l’Avanç de POUM preveu respectar “in situ” les proteccions ambientals en sòl no urbanitzable ja especificades 
en el propi Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona: 

 
a) superfície de natura 2000 (extrem nord- oriental). 
b) superfície de protecció territorial al nord del traçat de la línia del TAV (Camps de la Secuita). 

Es preveu petites afectacions per ampliació de superfície als nuclis de Vistabella, nord de la Secuita 
i perifèria de l’Argilaga, a banda de les que es requeriran per poder implantar el traçat dels nous 
vials projectats, en fase d’avanç pla, per solucionar els problemes actuals de mobilitat (creació d’una 
anella externa al nucli de la Secuita. 

c) conservació de la superfície de sòl de protecció especial al sud del traçat de la línia del TAV. 
Quedarà protegida urbanísticament la taca que queda entre el TM dels Pallaresos i la línia de 
ferrocarril d’alta velocitat que inclou la taca forestal de tot el bloc del Mas de l’Hereuret i que forma 
part de l’àmbit més septentrional del connector conegut com a “Anella Verda”. 

d) conservació de l’àmbit de protecció especial al nord dels Camps de la Secuita i el torrent del 
Bogatell. En aquest cas es manté la conservació de bona part d’aquest àmbit a excepció de les 
ampliacions previstes al voltant del nucli de les Gunyoles i del sector industrial del SAUI2 (PPD I2). 

 

 Ordenar i establir mesures de protecció de les traces dels camins tradicionals. 
 

 Mantenir i protegir les masses forestals dins les categories de sòl de protecció. 
 

 Establir les reserves de sòl i afectacions per a les futures traces viàries o d’infraestructures de serveis 
(xarxa CAT, ACA...) 

 

 Regulació de les construccions i usos en sòl no urbanitzable, amb especial interès d’aquells que configuren el 
Catàleg de Béns a Protegir o el Catàleg de Masies. 

 

 Establir les qualificacions com a sistemes d’equipaments per tal de regular la seva activitat en aquelles 
implantades en sòl no urbanitzable (depuradores, cementiris, dipòsits...), i especialment pel que fa a l’estació 
del Camp de Tarragona. 

 

 Requerir els estudis d’impacte i integració paisatgística a totes les noves implantacions, amb especial 
atenció a la nova subestació elèctrica qualificada com a sistema de serveis tècnics i ambientals. 
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ALTERNATIVA 3 ESCENARI 3- ALTERNATIVA EXPANSIVA 

 
 
El tercer escenari poblacional correspon a una estratègia de compleció de les trames urbanes dels nuclis històrics, 
creant diferents alternatives per millorar la mobilitat, i la densificació i compactació de les propostes de creixements 
extensius fixats en les NSP vigents. També s'aposta per desenvolupar l'actual sector SAU dins l'àmbit estratègic que 
marca el planejament territorial. 
 

 SÒL URBÀ 
 

LA SECUITA 

 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) o amb Pla de Millora Urbana 
(PMU) són les següents: 
  
ÀMBIT  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2)  HABITATGES 
PAU 1.1 0,29    1056   4 
PAU 1.2 0,34    5362,88  36 
PAU 1.3 3    18017,4  77 
PMU 1.1 2,53    11400   76 
PMU 1.2 0,93    4166,93  32 
 
Total  7,09    40003,21  225 
 
Quant al sòl urbà, es mantenen els paràmetres desglossats a l'escenari 2. 
 
 

L'ARGILAGA 

 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) o amb Pla de Millora Urbana 
(PMU) són les següents: 
  
ÀMBIT  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2)  HABITATGES 
     residencial industrial 
PAU 2.1 0,15   530  0  2 
PAU 2.2 0,32   1365  0  3 
PAU 2.3 1,27   6697  0  41 
PAU 2.4 3,53   11635,12 0  64 
PAU 2.5 1,06   7942,89 0  65 
PAU 2.6 2,19   6266,02 4056,90 26 
PAU 2.7 0,38   1350  0  10 
PMU 2.1 1,56   4693,5  0  46 
PMU 2.2 1,88   11251,91 0  56 
 
Total  12,34   51731,44 4056,90 313 
 
Es mantenen els paràmetres desglossats a l'escenari 2. 
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S'incorpora un nou sector de sòl urbà subjecte a Pla de Millora Urbana (PMU 2.2), situat darrere l'actual cooperativa 
agrícola, amb l'objectiu de donar sortida als nous creixements de ponent de l'actual nucli urbà cap a la carretera de 
Tarragona sense passar pel centre històric amb carrers d'amplada reduïda. 
 

VISTABELLA 

 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) són les següents: 
  
ÀMBIT  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2)  HABITATGES 
PAU 3.1 0,82    2920,94  15 
PAU 3.2 2,49    18650   148 
PAU 3.3 0,72    2246,24  12 
PAU 3.4 1,12    3223   12 
PAU 3.5 0,27    977,91   6 
 
Total  5,42    28018,09  193 
 
Es mantenen els objectius de l'escenari 2 però es modifica l'aprofitament del polígon d'actuació urbanística PAU 3.2: 
s'augmenta el sostre fins assolir el topall fixat per les NSP pel que fa als polígons UA 3.1 i UA 3.2 ara vigents, que era 
molt més alt que el que determina la proposta en l'escenari 2. El nombre d'habitatges també s'augmenta 
proporcionalment segons els estàndards del segon escenari. 
 

LES GUNYOLES 

 
Les previsions dins el sòl urbà pendent de gestió (polígons d'actuació urbanística PAU) són les següents: 
  
ÀMBIT  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2)  HABITATGES 
PAU 4.1 2,33    9549,48  62 
PAU 4.2 1,18    4128   27 
PAU 4.3 1,16    7187,84  37 
PAU 4.4 0,14    588   3 
PAU 4.5 0,13    588   3 
PAU 4.6 0,87    5203,8   26 
PAU 4.7 1,70    10186,8  50 
 
Total  7,51    37431,92  208 
 
Es mantenen els paràmetres dels diferents polígons d'actuació urbanística i se n'incorporen dos de nous. 
 
L'àmbit PAU 4.6 es fixa per donar continuïtat al carrer Rafael de Casanovas i oferir un recorregut pel sud del nucli 
històric sense passar per carrers excessivament estrets i així millorar la comunicació amb la resta de nuclis del municipi. 
 
El polígon d'actuació urbanística PAU 4.7 es fixa per completar la trama urbana del PAU 4.1 fins a tocar amb el torrent 
del Bogatell i, alhora, donar sortida al carrer Delfí Guinovart pel seu extrem sud. 
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URBANITZACIONS PENDENTS DE LEGALITZACIÓ 

 
Tal i com s'ha justificat anteriorment, aquestes no s'han comptabilitzat. 
 
 

SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL 

 
Es mantenen els tres sectors de l'escenari 2 amb les següents previsions: 
  
ÀMBIT  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2)  HABITATGES 
PPU R1 6,61    23135   132 
PPU R2 6,83    27309,12  239 
PPU R3 4,58    13740,74  91 
 
Total  18,02    64184,86  462 
 
SÒL URBANITZABLE INDUSTRIAL 

 
Es mantenen els sectors de l'escenari 2: 
 
ÀMBIT  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2) 
PPU I1  2,12    14827,68 
PPU I2  9,78    67002,00 
 
Total  11,90    81829,68 
 

SÒL URBANITZABLE TERCIARI 

 
Correspon a la reserva de sòl per part d'Incasòl per desenvolupar un parc tecnològic al costat de l'estació del Camp de 
Tarragona, tal i com es fixa també en l'escenari 2: 
 
ÀMBIT  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2) 
PPU T1  16,92    118422,56 
 
 

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 

 
Correspon a la reserva de sòl per ampliació dels polígons industrials abans esmentats, en cas d'esgotament del sòl 
destinat a aquests usos, tal i com ja planteja l'escenari 2, i es recupera el sector SAU de les NSP amb aprofitament 
residencial, sector situat prop de l'estació del Camp de Tarragona i tocant al terme de Perafort i a la seva àrea 
residencial estratègica. Les previsions són: 
 
ÀMBIT  HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2)   HABITATGES 
     residencial  industrial 
PPD R1 54,55   38185   0  250  
PPD I1  5,64   0   39475,66 
PPD I2  4,13   0   28893,19 
 
Total  64,32   38185   68368,85 250 
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RESUM ESCENARI 3 
 
  
 HECTÀREES (HA)  SOSTRE (M2)    HABITATGES 
    residencial industrial terciari 
SU  32,36  157.184,66    4.056,90 0  939 
SUD  46,84    64.184,86 81.829,68 118.422,56 462 
SUND  64,32    38.185,00 68.368,85 0  250 
 
Total  143,52  259.554,52 154.255,43 118.422,56 1.651 
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4.3 RESUM I CONCLUSIONS DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES I JUSTIFICACIÓ DE 
L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA PER PART DE L’AVANÇ DEL POUM 

CONCUSIONS 
 
 
Les xifres detallades en aquesta comparativa entre els tres escenaris poblacionals són només una primera aproximació 
en els plantejaments generals del nou Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal. Com a síntesi de les diferents propostes 
tenim: 
 

ESCENARI 1 

  hectàrees (ha)   sostre (m2)   habitatges 
    residencial industrial terciari 
SU  23,39  110.936 ,00   3.670,00 0  584 
SUD  26,72    33.057,75 94.509,80 0  132 
SUND  54,55    38.185,00          0  152.740,00 250 
 
Total  104,66  182.178,75 98.179,80 152.740,00 966 
 
 

ESCENARI 2 – AVANÇ PLA 

  hectàrees (ha)   sostre (m2)   habitatges 
    residencial industrial terciari 
SU  27,91  125.182,15  4.056,90 0  765 
SUD  46,84    64.184,86 81.829,68 118.422,56 462 
SUND   9,77  0  68.368,85 0  0 
 
Total  84,52  189.367,01 154.255,43 118.422,56 1.227 
 
 

ESCENARI 3 

  hectàrees (ha)   sostre (m2)   habitatges 
    residencial industrial terciari 
SU  32,36  157.184,66  4.056,90 0  939 
SUD  46,84    64.184,86 81.829,68 118.422,56 462 
SUND  64,32     38.185,00 68.368,85 0  250 
 
Total  143,52  259554,52      154.255,43 118.422,56 1.651 
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JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 
 
 
Tal i com ja s'ha justificat anteriorment, el primer escenari, que correspon al compliment dels mateixos objectius de les 
NSP vigents, és un model obsolet i que cal revisar completament. 
 
Quant al segon escenari podem observar com s'augmenta lleugerament el nombre d'habitatges, doncs es planteja un 
major equilibri entre les diferents tipologies residencials, de manera que els creixements no es basen únicament en el 
model de ciutat jardí de les NSP, i apareixen un major nombre d'habitatges plurifamiliars, que alhora permeten donar 
resposta a la demanda d'habitatges de protecció que no contempla el planejament vigent. En canvi veiem que el sostre 
es manté pràcticament igual però es redueix l'ocupació del sòl, fet que exemplifica la voluntat de compactació com a 
un dels objectius fonamentals del nou POUM. 
 
Pel que fa al tercer escenari tots els paràmetres augmenten substancialment. Entenem que fixa un horitzó que amb el 
context sòcio-econòmic actual no seria realitzable al llarg del termini de vigència del nou POUM. A més, si les 
alternatives fixades a la segona proposta es poden assolir, alguns dels creixements proposats en aquest escenari no 
serien del tot indispensables per al bon funcionament dels nuclis a efectes de mobilitat, les demandes de zones 
comunitàries quedarien cobertes i el sostre poblacional continua tenint un marge raonable i proporcionat a la realitat dels 
nuclis històrics del municipi. També s'evitaria ocupar més sòls que, tot i ser contigus als pobles, tenen protecció especial 
o territorial. 
 
Per la qual cosa, i a tall de conclusió, entenem que els paràmetres determinats a l'escenari 2 es corresponen amb els 
objectius del nou POUM. 
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4.4 ANÀLISI AMBIENTAL DE L’ALTERATIVA DE L’AVANÇ POUM  I COMPARATIVA AMB LA 
RESTA D’ALTERNATIVES PLANTEJADES 

 

ANÀLISI AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA PER L’AVANÇ DE PLA 
 
 
En aquest apartat es realitza un primer anàlisi dels efectes ambientals relacionats amb l’aplicació que tindrà sobre el 
territori l’alternativa escollida a la fase d’Avanç de Pla i que correspon a l’escenari 2. Per fer-ho s’adjunta una taula on 
s’avaluen ambientalment els possibles efectes ambientals sobre els següents factors ambientals i territorials: 
 
Hidrologia - risc hidrològic 
Orografia 
Paisatge  
Ocupació del territori 
Medi forestal 
Medi agrícola 
Espais Naturals Protegits 
Biodiversitat 
Protecció elements etnològics 
Consum d’energia i generació de CO2 
Contaminació lumínica  
Mobilitat  
Residus 
Consum d’aigua 
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S 

 
ALTERNATIVA 2 – AVANÇ PLA Factors 

ambientals i 
territorials 

Síntesi descriptiva dels efectes Valoració 
 

COMPARATIVA AMB ESCENARI 1 I 3 

 
Hidrologia-risc 
hidrològic 

Riscs hidrològics a la zona del Torrent del Bogatell 
que interactua amb el sòl ja programat per les NSP. 
 
Reducció dels riscos per inundació a l’entorn de 
l’àmbit dels Clots de la Barquera quan es 
desenvolupi el pla especial que preveurà el POUM 
 
Correcció dels riscos hidrològics a l’entorn de 
l’estació del TAV. 

Moderat  Es millorarà la situació ambiental de l’àmbit dels Clots de la Barquera que no es 
contempla en l’escenari 1. 

 L’alternativa 3 augmenta el risc hidrològic a causa de la major ocupació de sòl 
respecte l’alternativa 2 al nucli de les Gunyoles. 

 L’alternativa 2 redueix el risc en eliminar l’àmbit SAU proper a l’estació del TAV 
respecte les alternatives 1 i 3. 

 
  

  
Orografia  

Possibles efectes a l’àmbit sud del sector actual 
SAUI1 en relació a la topografia existent i a l’àmbit 
del nou Parc Tecnològic per la orografia existent, tot 
i que en aquesta proposta es redueix l’àmbit previst 

Moderat- sever  Les alternatives 1 i 3 incorporen el sector SAU al sud-est del traçat de l’AVE i segons 
també el que determina el Planejament Territorial supramunicipal de referència 
(PTPCT) que són més impactants que la 2 en aquest factor ja que la 2 permet 
conservar l’àmbit agroforestal de l’àmbit del Pinar Rodó. 

 
 
Paisatge 

Efectes importants a l’àmbit del Parc Tecnològic per 
ser una taca discontinua al bloc territorial que queda 
entre el TM de Perafort i la carretera TP-2031. 

Sever  L’alternativa 2 tindrà menys efectes sobre el paisatge en el que es refereix al sòl no 
urbanitzat, sobretot pel que fa a les reduccions d’ocupació plantejades al sud del 
traçat del TAV. No obstant, es mantenen programacions de desenvolupaments 
properes a  sòls forestals d’interès paisatgístic (Bosc del Ferrer Ric). 
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ALTERNATIVA 2 – AVANÇ PLA Factors 

ambientals i 
territorials 

Síntesi descriptiva dels efectes Valoració 
COMPARATIVA AMB ESCENARI 1 I 3 

Ocupació del 
territori 

Efectes significatius quant a desenvolupaments que 
actualment no existeixen per les NSP (Parc Tecnològic, 
àmbit occidental de la Secuita i Gunyoles PPD I2). En el cas 
del Parc Tecnològic està desconnectat de les actuals zones 
industrials o terciàries de la Secuita però la seva creació 
recau en el desenvolupament d’activitats relacionades amb  
l’estació del TAV. 
 
No obstant, la resta de creixements previstos no s’han 
planificat de manera deslligada a les trames urbanitzades i 
s’ordenen (legalitzen les quatre urbanitzacions disperses en 
sòl no urbanitzable sense expandir sòl i només regulant 
àmbits actuals). Els augments en aquests sectors i en la 
resta dels àmbits corresponen bàsicament a la creació de 
nous vials per la millora global de la mobilitat en el context 
municipal. 
 
Es podran ordenar urbanísticament els nuclis no legalitzats 
sense augmentar superfície 

Compatible  L’alternativa 2 redueix significativament el total de superfície pel que respecta a 
ocupació del sòl si es comparen els paràmetres amb les alternatives 1 i 3, tot i 
que l’alternativa 2 augmenta el número d’habitatges respecte a la 1 i el 
planejament vigent. Aquest aspecte és un dels més significatius alhora de 
comparar ambientalment les tres alternatives 

 

Medi forestal Afectacions molt poc significatives al  límit oriental de l’àmbit 
de Parc Tecnològic i possibles afectacions puntuals de 
vialitat a les zones de contacte amb el Bosc del Ferrer Ric 
El tractament de sòl no urbanitzable i les claus de protecció 
previstes preveuen preservar i protegir el sòl forestal del 
bosc del Mas de l’Hereuet i del Ferrer Ric. 

Compatible  L’alternativa 2 incorpora en el tractament del sòl no urbanitzable una classificació 
de sòl relacionada amb el sòl forestal que permetrà conservar in situ els rodals 
forestals de més interès en SNU. 
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ALTERNATIVA 2 – AVANÇ PLA Factors 

ambientals i 
territorials 

Síntesi descriptiva dels efectes Valoració 
COMPARATIVA AMB ESCENARI 1 I 3 

Medi agrícola Afectació per pèrdua de sòl poc significativa a les 
perifèries del nucli de Vistabella, la Costa de la 
Toia, l’Argilaga i les Gunyoles. 
En el cas de les Gunyoles és on la superfície 
afectada és més gran respecte a la superfície que 
preveu les actuals NSP 

Compatible- 
Moderat 

 L’alternativa 3 presenta més impacte per possibles afectacions al sòl de protecció agrícola 
que es troba al voltant del nucli de les Gunyoles i al que serà l’àmbit industrial nou de 
l’ampliació del SAU I2 (PPD I2). 

 

Espais 
Naturals 
protegits 

Sense afectació als espais naturals protegits (en 
aquest cas només hi ha una petita superfície de 
natura 2000). 
Protecció específica dels Clots de la Barquera 

  L’alternativa 2 presenta una proposta de regulació d’usos per l’àmbit dels Clots de la 
Barquera 

 L’alternativa 2 té més afectació que la 1 en vers a la protecció de sòls (en aquest cas valor 
agrícola) segons determina el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 

 
Biodiversitat Sense afectacions destacades més enllà de les 

ampliacions urbanístiques sobre espais agrícoles, 
periurbans propers al diferents nuclis. 
Es conserva la taca de territori al sud del traçat del 
TAV com a reservori de biodiversitat que forma part 
de l’anella verda i tota la taca de sòl agrícola dels 
Camps de la Secuita en quan a possibles 
interaccions amb avifauna (espai de Riu Gaià) 

Compatible  L’alternativa 1 i 3 presenten afectacions al Pinar Rodó, tot i que el PTPCT preveia la seva 
reserva com a sòl d’ús comercial, lúdic i altres terciaris. 

 L’alternativa 2 interactua (en perifèries) i en continu amb l’actual trama urbana en sòl de 
protecció agrícola segons el PTPCT 

Protecció 
elements 
etnològics 

Sense afectacions llevat de la destrucció d’algun 
tram de marges de parcel·la agrícola en les petites 
expansions previstes a les perifèries dels nuclis 
afectats i en sòl agrícola de valor. 
Afectació més significativa a la taca del Parc 
Tecnològic que es podrà corregir a través de 
l’ordenació 

Compatible  No hi ha diferències entre alternatives 
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ALTERNATIVA 2 – AVANÇ PLA Factors 
ambientals i 
territorials 

Síntesi descriptiva dels efectes Valoració 
COMPARATIVA AMB ESCENARI 1 I 3 

Consum 
d’energia i 
generació de 
CO2 

Augment del consum d’energia associats als nous 
desenvolupaments, les distàncies i activitats 
industrials (terciàries) 
 
Possibilitats d’incidir en millora d’eficiència 
energètica en noves edificacions i sistemes 
públics 
 
No obstant, els creixements previstos es 
mantenen sense augment de sòl respecte les 
NSP i fins i tot es redueixen àmbits 

Compatible  L’alternativa 3 preveu la creació de més número d’habitatges i per tant és la més 
desfavorable pel consum d’energia i generació de CO2 

 L’alternativa 1 no preveu solucionar les problemàtiques de mobilitat associades a la 
interacció dels nuclis urbans i per tant no es redueixen efectes relacionats amb emissions 
per exposició a població. 

 La proposta d’ordenació de l’alternativa 2 és la més compacta de les 3 i permet l’ocupació 
de menys sòl, fet que la fa més sostenible per consums d’energia i emissions de CO2 que 
les altres restants. 

Contaminació 
lumínica 

Augment de la presència d’enllumenat associat 
als nous sectors de desenvolupament en sectors 
no urbans (cas del Parc Tecnològic) encara que 
ja previstos amb l’antic planejament 

Compatible  La reducció de superfície prevista en sòl urbanitzable permetrà reduir efectes ambientals 
de contaminació lluminosa en l’actual sòl no urbanitzable. 

 La compactació de sòl és més favorable en l’alternativa 2 pel que fa a possibles 
emissions. 

Mobilitat Millora substancial de la mobilitat en el context 
global del POUM. Creació d’una anella al voltant 
del nucli de la Secuita que permetrà reduir 
impactes ambientals actuals (soroll, vibracions, 
riscos, etc...) i sobretot reduir els efectes que 
causa la mobilitat generada a l’estació del TAV  
pels accessos nord. 
Millora dels accessos a l’entorn de l’estació i parc 
tecnològic. 
Millora de la connexió de mobilitat entre 
Vistabella, les Gunyoles i la Secuita. 
 

Compatible  Les alternatives 2 i 3 permeten regular i solucionar les deficiències actuals de mobilitat, 
sobretot pel que fa al pas d’infraestructures amb molta intensitat de vehicles pels nuclis 
(en especial a la Secuita).  
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ALTERNATIVA 2 – AVANÇ PLA Factors 

ambientals i 
territorials 

Síntesi descriptiva dels efectes Valoració 
COMPARATIVA AMB ESCENARI 1 I 3 

Residus Augment de la producció de residus directament 
proporcional al nombre d’habitants i dimensió de les 
activitats industrials sense que repercuteixi sobre la situació 
actual segons el que ja preveia el POUM. 
 
Reserves i afectacions de sòl per al pas de noves 
infraestructures de sanejament i eliminar els abocaments 
actuals. 

Compatible  L’alternativa 2 és més favorable ambientalment que la 3 perquè és menys 
expansiva en número d’habitatges. Tot i que la 2 preveu més habitatges que 
la 1, la compactació de sòl permet equilibrar els possibles impactes. 

Consum 
d’aigua 

Augment del consum d’aigua i generació d’aigües residuals 
proporcional a la població i a la tipologia d’habitatges i 
empreses industrials envers la situació actual però 
mantenint els consums respecte el que preveien les NSP 

 
Major capacitat per incidir en la millora del sistema 
d’abastament i depuració. Possibilitat d’incorporar mesures 
d’estalvi i reutilització 

Compatible  Ídem que en el cas dels residus 

 
 
 



POUM de La Secuita 
Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar   Síntesi de l’anàlisi d’alternatives 
 

86 
 

 
Eduardo Soler 
Enginyer agrònom - Col·legiat nº791 
Coordinador de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar del POUM de la Secuita 
 

 

Estudi realitzat per, 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eduardo Soler Enginyer agrònom - Col·legiat nº791 
LIMONIUM SLU 

 
 Han participat en la redacció i elaboració del present informe 

els/les següents professionals: 

Agustí Buisán Cerveró –Biòleg 

Montse Fuguet i Martí – Enginyera Tècnica Forestal 

 
 

 

 
 
La tècnica de Medi Ambient  
i Salut Pública 
 
 
 
Núria Rovira Costas 

Supervisat i informat per, 
 
El cap de Medi Ambient,  
Salut Pública i Territori 
 
 
 
Josep Maria Prunera Figuerola 

 


